
شـرکت مادرتخصصـی عمـران و بهسـازی شـهری ایـران در راسـتای اهـداف و وظایـف خـود و بـا اتخـاذ سیاسـت 
بازآفرینی پایدار شـهری کوشـیده اسـت گام هایی را برای ارتقاء کیفیت زندگی شـهری در شـهرهای ایران بردارد. فهم 
درهم تنیدگـی مسـائل شـهری و لـزوم در پیش گرفتـن نـگاه کل نگـر، جامـع و یکپارچه، نیاز بـه ارتقاء دانـش نظری در 
ابعـاد گوناگـون را آشـکار می کنـد تـا از ایـن طریق بتـوان سیاسـت های کارآمدتری را اتخـاذ کرد و در عرصـه عمل در 
پیـش گرفـت. بدیهـی اسـت مقوله ارتقـاء کیفیت زندگی شـهری نیز کـه موضوعی چندبعدی اسـت و تقویـت حضور و 
مشـارکت گسـترده سـاکنان، مالـکان و اسـتفاده کنندگان از فضاهـای شـهری را در پی خواهد داشـت، تنها بـا پرداختن 
بـه امـور عینـی، کالبـدی و روبنایـی محقق نخواهد شـد. یکـی از مسـیرهای تحقق ارتقـاء کیفیت زندگی شـهری، چه 

در بعـد عینـی و چـه در بعـد ذهنـی، توجه ویـژه به بحث "منظر شـهری" اسـت. 
در میـان راهبردهـای تبییـن شـده بـر اسـاس سیاسـت بازآفرینی شـهری در وجـوه مختلف، منظر شـهری مـورد توجه 
قـرار مـی گیـرد. حفاظـت پایدار و احیـاي میراث فرهنگـی، تاریخی و هویـت فرهنگی شـهرها، بهبود و ارتقـای تصویر 
ذهنـی مـردم از محله هـا و محدوده هـای هـدف،  حفـظ زیسـت بوم هـا و اکوسیسـتم ها از جملـه راهبردهایی اسـت که 

در ایـن سیاسـت در ارتبـاط بـا منظر شـهری مطرح می شـوند. 
منظـر شـهری از تعامـل شـهروند با محیـط مصنوع و طبیعی شـهر شـکل می گیرد، تعاملی کـه نه تنها عینـی و بصری 
اسـت، بلکـه رفتـار و درک ذهنـی شـهروندان از برخـورد بـا شـهر را نیز در بـر می گیرد. از ایـن رو پرداختن بـه موضوع 
منظـر شـهری بـا تاکیـد بـر توجـه و احترام بـه عناصر طبیعی که ریشـه در هویـت فرهنگـی و تاریخی ایـران دارد و در 
هنرهایـی همچـون معمـاری، شـعر و ادبیـات ایرانیان نمـود پیدا کرده اسـت، لزوم تجدیـد مقام واالی طبیعـت در نظام 

برنامه ریـزی و تـداوم فرهنـگ پاسـداری از آن را تکلیـف می کند. 
عـاوه بـر منظـر طبیعـی، توجه بـه گنجینه ارزشـمندی که در طول تاریخ و از طریق تداوم شـیوه زیسـت در شـهرهای 
ایرانـی بـرای مـا بـه میراث رسـیده، همچـون سـازمان فضایی شـهرها و نظـم ارگانیکی که بـا انطباق کامـل بر حیات 
مدنـی شـهر، بهتریـن بازدهـی را بـرای شـهرها در متن تاریخی خـود فراهـم می کردند و همچنیـن امتداد ایـن نظام تا 
معمـاری تک بناهـا، بـرای پر کردن گسسـت با گذشـته -که با غلبه دنیای مدرن در حال بیشـتر شـدن اسـت- ضروری 
بـه نظـر می رسـد. درمجمـوع می توان گفت درکی که از شـهر در ذهن یک شـهروند شـکل می گیرد، حاصـل برهم نهی 
ارزش هـای فرهنگـی،  طبیعـی و تاریخـی اسـت و طبعـًا بـرای شـناخت آن می بایسـت به ابعـاد مختلف بوم شناسـانه و 

انسان شناسـانه زندگی شـهری پرداخته شـود. 
در ایـن راسـتا پویایـی مفهوم منظر، قابلیت به کارگیری همزمان توسـعه –بـه عنوان نیاز اجتناب ناپذیـر دوران کنونی- و 
حفاظـت –بـرای حفـظ پیونـد بـا ارزش هـای گذشـته- را بـه عنـوان دو رویکرد مکمـل فراهـم می کند کـه می تواند به 

عنـوان ابـزاری کارآمـد در اختیار برنامه هـای بازآفرینی شـهری قرار گیرد.
در تهیـه برنامه هـای بازآفرینـی پایـدار شـهری باید کوشـید تا با لحاظ کـردن همه ابعـاد ملموس و ناملمـوس تاریخی، 
طبیعی و فرهنگی که توسـط شـهروندان درک می شـوند و همچنین شـناخت تفاوت ها و تمایزات شـهرها و شـهروندان 
ایرانـی از طریـق توجـه به مولفه های یادشـده، فرایندی بـرای بازتعریف هویت شـهرهای ایرانی و بسـتری برای تحقق 
بازآفرینی پایدار شـهرهای ایران سـامان دهی شـود. از این طریق می توان در راسـتای کشـف فضیلت شـهرهای ایرانی 

و ارتقـاء کیفیت زندگی شـهروندان ایرانی در دوران معاصر گام برداشـت.
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از سـوی دیگـر، رویکـرد جامـع و یکپارچه نگـر وزارت راه وشهرسـازی بـه مفهـوم کیفیت در امر توسـعه، موضـوع منظر 
را عـاوه بـر شـهر در حـوزه راه نیـز مـورد توجه قـرار داده اسـت. اگرچه امروز در توسـعه شـبکه راه هـا ماحظات فنی 
و مهندسـی بـر ماحظـات بصـری و کیفـی راه ها غلبه کرده اسـت، لکن در گذشـته شـیوه زیسـت مورد اشـاره در باال، 
عـاوه بـر شـهرها در راه های اتصال دهنده سـکونتگاه ها به یکدیگر نیز تـداوم می یافته و این عنصر اتصـال را نیز دارای 
کیفیتـی هویت منـد و زیسـت   پذیر می کـرده اسـت. در این راسـتا پرداختن به »منظـر راه« به عنوان شـاخه ای از معماری 
منظـر ظرفیـت آن را دارد کـه بـا شـناخت و تحلیل مولفه هـای معنایی، اکولوژیکـی و بصری راه های تاریخی و اسـتفاده 
از ظرفیت هـای میـراث مـادی و معنـوی مربوط به راه، درعیـن توجه به نیازهـای اجتناب ناپذیر امروزیـن، پیوندی دوباره 
میـان راه هـا و زندگـی برقـرار کـرده و به عنوان یکـی از حلقه هـای الزم برای بازتعریـف هویت ایرانشـهری عمل کند. 

محمدسعید ایزدی

۵۵
-۵

ره۶
شما

۳


